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TRAKŲ R. PALUKNIO „MEDEINOS“  GIMNAZIJOS DARBUOTOJŲ DARBO 

APMOKĖJIMO TVARKOS APRAŠAS 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Trakų r. Paluknio „Medeinos“ gimnazijos darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos 

aprašas (toliau – Aprašas) nustato Trakų r. Paluknio „Medeinos“ gimnazijos (toliau – Gimnazijos) 

darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis (toliau – darbuotojų), apmokėjimo tvarką ir sąlygas, 

priemokų, premijų ir materialinių pašalpų mokėjimo tvarką ir sąlygas. 

2. Apraše vartojamos sąvokos atitinka Švietimo įstatyme ir Valstybės ir savivaldybių 

įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatyme apibrėžtas sąvokas. 

 

II SKYRIUS 

DARBUOTOJŲ PAREIGYBIŲ GRUPĖS IR LYGIAI 

 

3. Gimnazijos darbuotojų pareigybės yra keturių lygių:  

3.1. A (A1 ir A2) lygio – pareigybės, kurioms būtinas ne žemesnis kaip aukštasis 

išsilavinimas;  

3.2. B lygio – pareigybės, kurioms būtinas ne žemesnis kaip aukštesnysis išsilavinimas ar 

specialusis vidurinis išsilavinimas, įgyti iki 1995 metų;  

3.3. C lygio – pareigybės, kurioms būtinas ne žemesnis kaip vidurinis išsilavinimas ir (ar) 

įgyta profesinė kvalifikacija;  

3.4. D lygio – pareigybės, kurioms netaikomi išsilavinimo ar profesinės kvalifikacijos 

reikalavimai.  

4. Darbuotojų pareigybės skirstomos į šias grupes:  

4.1. pavaduotojai, kurių pareigybės priskiriamos A lygiui, atsižvelgiant į būtiną išsilavinimą 

toms pareigoms eiti;  

4.2. specialistai, kurių pareigybės priskiriamos A arba B lygiui, atsižvelgiant į būtiną 

išsilavinimą toms pareigoms eiti;  

4.3. kvalifikuoti darbuotojai, kurių pareigybės priskiriamos C lygiui;  

4.4. darbuotojai, kurių pareigybės priskiriamos D lygiui (toliau – darbininkai).  

5. Gimnazijos darbuotojų pareigybių sąrašus ir aprašymus tvirtina Gimnazijos 

direktorius. 

6. Darbuotojo pareigybės aprašyme nurodoma: 

6.1. pareigybės grupė;  

6.2. pareigybės pavadinimas; 

6.3. pareigybės lygis;  

6.4. specialūs reikalavimai, keliami šias pareigas einančiam darbuotojui (išsilavinimas, 

darbo patirtis, profesinė kvalifikacija);  

6.5. pareigybei priskirtos funkcijos; 

6.6. gali būti nurodomas pavaldumas, paskirtis, atsakomybė už pažeidimus, padarytus 

vykdant savo veiklą, už pareigų netinkamą vykdymą ar nevykdymą, už padarytą materialinę žalą. 

 

 

 



III SKYRIUS 

PAREIGINĖS ALGOS PASTOVIOJI DALIS 

 

7. Darbuotojo pareiginės algos pastovioji dalis nustatoma pareiginės algos koeficientu. 

Pareiginės algos koeficiento vienetas yra lygus Lietuvos Respublikos Seimo patvirtintam 

atitinkamų metų pareiginės algos baziniam dydžiui. Pareiginės algos pastovioji dalis 

apskaičiuojama atitinkamą pareiginės algos koeficientą dauginant iš pareiginės algos bazinio 

dydžio.  

8. Darbuotojo darbo užmokestį sudaro:  

8.1. pareiginė alga (mėnesinė alga – pastovioji ir kintamoji dalys arba pastovioji dalis);  

8.2. priemokos;  

8.3. mokėjimas už darbą poilsio ir švenčių dienomis, nakties bei viršvalandinį darbą, 

budėjimą ir esant nukrypimams nuo normalių darbo sąlygų;  

8.4. premijos.  

9. Darbuotojų (išskyrus direktoriaus pavaduotojus ugdymui, mokytojus, pagalbos 

mokiniui specialistus) pareiginės algos pastovioji dalis nustatoma pagal Lietuvos Respublikos 

valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo 3 ir 4 priedus, atsižvelgiant 

į gimnazijai skirtas lėšas, darbo krūvį, atsakomybės lygį, papildomų įgūdžių ar svarbių einamoms 

pareigoms žinių turėjimą, pareigybės lygį ir profesinio darbo patirtį.  

10. Mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų, direktoriaus pavaduotojų ugdymui 

pareiginės algos pastovioji dalis nustatoma pagal Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių 

įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo 5 priedą, atsižvelgiant į gimnazijai skirtas lėšas, 

darbo krūvį, atsakomybės lygį, papildomų įgūdžių ar svarbių einamoms pareigoms žinių turėjimą.  

11. Darbininkų pareiginės algos pastovioji dalis nustatoma minimaliosios mėnesinės algos 

dydžio. 

12. Darbuotojų pareiginės algos pastovioji dalis sulygstama darbo sutartyje. Darbuotojų 

(išskyrus mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų, direktoriaus pavaduotojų ugdymui) pareiginės 

algos pastoviosios dalies koeficientas nustatomas iš naujo pasikeitus darbuotojų pareigybių skaičiui, 

profesinio ir/ar vadovaujamo darbo patirčiai ar nustačius, kad direktoriaus pavaduotojo pareiginė 

alga viršija praėjusio ketvirčio gimnazijos darbuotojų 5 vidutinius pareiginių algų dydžius. 

13. Mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų, direktoriaus pavaduotojų ugdymui 

pastoviosios dalies koeficientas nustatomas iš naujo pasikeitus mokinių skaičiui, pedagoginio darbo 

stažui, kvalifikacinei kategorijai, veiklos sudėtingumui ar nustačius, kad direktoriaus pavaduotojo 

ugdymui pareiginė alga viršija praėjusio ketvirčio mokyklos darbuotojų 5 vidutinius pareiginių algų 

dydžius. 

 

IV SKYRIUS 

PAREIGINĖS ALGOS KINTAMOSIOS DALIES NUSTATYMO IR MOKĖJIMO 

TVARKA IR SĄLYGOS 

 

14. Mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų ir darbininkų pareiginės algos kintamoji dalis 

nenustatoma.  

15. Kitų darbuotojų (nenurodytų šio skyriaus 14 punkte) pareiginės algos kintamosios 

dalies nustatymas priklauso nuo praėjusių metų veiklos vertinimo pagal darbuotojui nustatytas 

metines užduotis, siektinus rezultatus ir jų vertinimo rodiklius (1 priedas).  

16. Pareiginės algos kintamoji dalis, atsižvelgiant į praėjusių metų veiklos vertinimą, 

nustatoma vieneriems metams ir gali siekti iki 30 procentų pareiginės algos pastoviosios dalies.  

17. Darbuotojo pareiginės algos kintamoji dalis gali būti nustatyta priėmimo į darbą metu, 

atsižvelgiant į darbuotojo profesinę kvalifikaciją ir jam keliamus uždavinius, tačiau ne didesnė nei 

20 procentų pareiginės algos pastoviosios dalies ir ne ilgiau kaip iki biudžetinių metų pabaigos. 

18. Metinės veiklos užduotys, siektini rezultatai ir jų vertinimo rodikliai darbuotojui turi 

būti nustatyti kiekvienais metais iki sausio 31 dienos, o einamaisiais metais priimtam darbuotojui – 



per vieną mėnesį nuo priėmimo į pareigas dienos. Jeigu priėmus į pareigas darbuotoją iki einamųjų 

kalendorinių metų pabaigos lieka mažiau kaip 6 mėnesiai, tokiam darbuotojui metinės užduotys, 

siektini rezultatai ir jų vertinimo rodikliai nustatomi kitiems metams iki kitų metų sausio 31 dienos, 

o einamiesiems metams siektini rezultatai ir jų vertinimo rodikliai nenustatomi. 

19. Metines veiklos užduotis, siektinus rezultatus ir jų vertinimo rodiklius darbuotojams 

nustato ir kasmetinę veiklą vertina tiesioginis jų vadovas. 

20. Darbuotojų metinė veikla gali būti įvertinama: 

20.1. labai gerai; 

20.2. gerai; 

20.3. patenkinamai; 

20.4. nepatenkinamai. 

21. Darbuotojų veikla įvertinama kiekvienais metais iki sausio 31 dienos, jeigu 

darbuotojas ne trumpiau kaip 6 mėnesius per praėjusius kalendorinius metus ėjo pareigas 

Gimnazijoje. 

22. Darbuotojo tiesioginis vadovas, įvertinęs darbuotojo praėjusių kalendorinių metų 

veiklą: 

22.1. labai gerai, – teikia vertinimo išvadą Gimnazijos direktoriui su siūlymu nustatyti 

vieneriems metams pareiginės algos kintamosios dalies dydį, nuo 10 iki 30 procentų pareiginės 

algos pastoviosios dalies, ir gali teikti išvadą su siūlymu skirti premiją;  

22.2. gerai, – teikia vertinimo išvadą Gimnazijos direktoriui su siūlymu nustatyti vieneriems 

metams pareiginės algos kintamosios dalies dydį nuo 5 iki 10 procentų pareiginės algos 

pastoviosios dalies;  

22.3. patenkinamai, – teikia vertinimo išvadą Gimnazijos direktoriui su siūlymu vienerius 

metus nenustatyti pareiginės algos kintamosios dalies dydžio; 

22.4. nepatenkinamai, – teikia vertinimo išvadą Gimnazijos direktoriui su siūlymu 

vieneriems metams nustatyti iki 10 procentų mažesnį pareiginės algos pastoviosios dalies 

koeficientą, tačiau ne mažesnį, negu tai pareigybei pagal vadovaujamo darbo patirtį ir (ar) profesinę 

darbo patirtį numatytas minimalus pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas.  

23. Gimnazijos direktorius, gavęs iš tiesioginių vadovų darbuotojų įvertinimą ir 

atsižvelgdamas į Gimnazijai skirtas lėšas, per 10 darbo dienų priima sprendimą pritarti ar nepritarti 

darbuotojo tiesioginio vadovo siūlymams dėl šiame skyriuje 22 punkte numatytų nuostatų 

įgyvendinimo. Šis sprendimas galioja vienus metus (skaičiuojant nuo einamųjų metų kovo 1 

dienos). 

24. Darbuotojas priimtus sprendimus dėl jo vertinimo turi teisę skųsti darbo ginčams 

nagrinėti nustatyta tvarka. 

 

V SKYRIUS 

MOKYTOJŲ, ŠVIETIMO PAGALBOS SPECIALISTŲ, DIREKTORIAUS 

PAVADUOTOJŲ UGDYMUI PAREIGINĖS ALGOS KOEFICIENTŲ DIDINIMAS 

 

25. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai dėl veiklos sudėtingumo mokytojams, 

švietimo pagalbos specialistams, direktoriaus pavaduotojams ugdymui didinami, jeigu Gimnazija 

turi pakankamai lėšų. 

26. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai dėl veiklos sudėtingumo mokytojams 

didinami: 

26.1. 5 procentais, jeigu mokytojas turi nuo 2 iki 10 savaitinių kontaktinių valandų klasėse, 

kuriose ugdomi mokiniai, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintys vidutinių ir/ar didelių specialiųjų 

ugdymosi poreikių; 

26.2. 10 procentų, jeigu mokytojas turi nuo 11 iki 20 savaitinių kontaktinių valandų klasėse, 

kuriose ugdomi mokiniai, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintys vidutinių ir/ar didelių specialiųjų 

ugdymosi poreikių; 

26.3. 15 procentų, jeigu mokytojas turi daugiau nei 21 savaitinę kontaktinę valandą klasėse, 



kuriose ugdomi mokiniai, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintys vidutinių ir/ar didelių specialiųjų 

ugdymosi poreikių; 

26.4. 15 procentų, jeigu mokytojas dirba specialiojoje lavinamojoje klasėje; 

26.5. 5 procentais lietuvių kalbos mokytojams. 

27. A1 lygio pareigybėms pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas didinamas 20 

procentų. 

28. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai švietimo pagalbos specialistams, 

direktoriaus pavaduotojams ugdymui gali būti didinami direktoriaus įsakymu iki 10 procentų dėl 

kitų, šiame Apraše neįvardintų, atvejų, kurie būtini Gimnazijos ugdymo plano įgyvendinimui. 

 

VI SKYRIUS 

MOKYTOJŲ DARBO KRŪVIO SANDARA 

 

29. Mokytojų darbo krūvio sandara yra apskaičiuojama, kai mokytojo darbo laikas per  

savaitę yra 36 valandos (kontaktinės ir nekontaktinės). Jeigu mokytojas dirba mažiau arba daugiau 

nei 36 valandos per savaitę, jo darbo krūvio sandara keičiasi proporcingai darbo laiko normai 

ir/arba atliekamų darbų apimčiai. 

30. Mokytojo dirbančio pagal bendrojo ugdymo programas (išskyrus ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo programas), valandų skaičius per mokslo metus: 

 

Pareigybė  Kontaktinės valandos 

ir valandos ugdomajai 

veiklai planuoti,  

pasiruošti pamokoms, 

mokinių mokymosi  

pasiekimams vertinti, 

vadovauti klasei  

Valandos, susijusios su 

profesiniu tobulėjimu  

ir veikla mokyklos 

bendruomenei  

Iš viso  

 (grupei)    

Mokytojas  1 010–1 410  102–502  1 512  

 

31. Mokytojui per metus skiriama ne daugiau kaip 888 kontaktinės valandos privalomiems 

dalykams pagal bendruosius ugdymo planus.  

32. Valandų, skiriamų ugdomajai veiklai planuoti, pasiruošti pamokoms, mokinių mokymosi 

pasiekimams vertinti, skaičius per mokslo metus (procentais nuo kontaktinių valandų):  

 

Programa, ugdymo, 

mokymo sritis, 

dalykas  

Mokytojams, kurių darbo stažas 

iki 2 metų  

Mokytojams, kurių darbo stažas 2 ir 

daugiau metų  

Privalomos  Neprivalomos  Privalomos  Neprivalomos  

Dorinis ugdymas  66  64  46  44  

Lietuvių kalba ir 

literatūra  

80  78  60  58  

Užsienio kalba  70  70  50  50  

Matematika  75  73  55  53  

Informacinės 

technologijos  

68  68  48  48  

Gamtamokslinis 

ugdymas  

70  68  50  48  

Socialinis ugdymas  70  68  50  48  

Technologijos  62  62  42  42  



Menai, kūno kultūra, 

kiti dalykai  

64  62  44  42  

Ugdymas  

lavinamojoje  

(specialiojoje) klasėje  

(orientacinė veikla, 

komunikacinė veikla, 

pažintinė veikla)  

80  75  60  55  

  

33. Už vadovavimą klasei skiriamos:  

33.1. 152 valandos, kai klasėje yra iki 11 mokinių;  

33.2. 180 valandų, kai klasėje yra nuo 12 iki 20 mokinių;  

33.3. 210 valandų, kai klasėje yra 21 ir daugiau mokinių.  

34. Jeigu mokytojui, suformavus jo darbo krūvį, darbo laiko norma per savaitę viršija 36 

valandas, su mokytoju gali būti sudaromas susitarimas dėl papildomo darbo dėl vadovavimo klasei.  

35. Mokytojui veiklos mokyklos bendruomenei ir veiklos, susijusios su profesiniu 

tobulėjimu, siūlomos pagal Gimnazijos poreikius, kurie numatyti Gimnazijos strateginiame, 

ugdymo, veiklos planuose, mokytojo asmeninio tobulėjimo planą, veiklos bei kompetencijų 

vertinimą ir įsivertinimą.  

36. Esant poreikiui, kai mokytojas atlieka išskirtines funkcijas, turi didesnį ar mažesnį 

kontaktinių valandų skaičių, abipusiu sutarimu gali būti taikoma ir kitokia darbo krūvio sandara.  

 

VII SKYRIUS 

PRIEMOKOS 

 

37. Priemokos darbuotojui iki 30 procentų pareiginės algos pastoviosios dalies dydžio gali 

būti nustatomos už: 

37.1. papildomą darbo krūvį (darbuotojų laikino nedarbingumo laikotarpiu, mokymo 

namuose laikotarpiu ar pan.), kai yra padidėjęs darbų mastas atliekant pareigybės aprašyme 

nustatytas funkcijas neviršijant nustatytos darbo laiko trukmės; 

37.2. papildomų pareigų ar užduočių, nenustatytų pareigybės aprašyme ir suformuluotų 

raštu, vykdymą. 

38. Priemokų ir pareiginės algos kintamosios dalies suma negali viršyti 60 procentų 

pareiginės algos pastoviosios dalies dydžio. 

39. Konkretūs priemokų dydžiai ir laikotarpiai darbuotojui nustatomi Gimnazijos 

direktoriaus įsakymu. 

 

VIII SKYRIUS 

MOKĖJIMAS UŽ DARBĄ POILSIO IR ŠVENČIŲ DIENOMIS, NAKTIES BEI 

VIRŠVALANDINĮ DARBĄ, BUDĖJIMĄ IR ESANT NUKRYPIMAMS NUO NORMALIŲ 

DARBO SĄLYGŲ 

 

40. Už darbą poilsio ir švenčių dienomis, nakties bei viršvalandinį darbą, budėjimą ir esant 

nukrypimams nuo normalių darbo sąlygų darbuotojams mokama Lietuvos Respublikos darbo 

kodekso nustatyta tvarka. 

 

IX SKYRIUS 

PREMIJOS 

 

41. Darbuotojui ne daugiau kaip vieną kartą per metus gali būti skiriama premija, atlikus 



vienkartines ypač svarbias Gimnazijos veiklai užduotis. 

42. Taip pat ne daugiau kaip vieną kartą per metus gali būti skiriama premija, įvertinus labai 

gerai darbuotojo praėjusių kalendorinių metų veiklą. 

43. Premijos negali viršyti darbuotojui nustatytos pareiginės algos pastoviosios dalies 

dydžio. Jos skiriamos neviršijant Gimnazijai darbo užmokesčiui skirtų lėšų. 

44. Konkretūs premijų dydžiai darbuotojui nustatomi Gimnazijos direktorius įsakymu. 

 

 

X SKYRIUS 

MATERIALINĖS PAŠALPOS 

 

45. Darbuotojams, kurių materialinė būklė tapo sunki dėl jų pačių ligos, šeimos narių 

sutuoktinio, vaiko (įvaikio), motinos (įmotės), tėvo (įtėvio), brolio (įbrolio), sesers (įseserės), taip 

pat išlaikytinių, kurių globėju ar rūpintoju yra paskirtas darbuotojas, ligos ar mirties, stichinės 

nelaimės ar turto netekimo, jeigu yra darbuotojo rašytinis prašymas ir pateikti atitinkamą aplinkybę 

patvirtinantys dokumentai, gali būti skiriama iki 5 minimaliųjų mėnesinių algų dydžio materialinė 

pašalpa iš Gimnazijai skirtų lėšų.  

46. Mirus darbuotojui, jo šeimos nariams iš Gimnazijai skirtų lėšų gali būti išmokama iki 5 

minimaliųjų mėnesinių algų dydžio materialinė pašalpa, jeigu yra jo šeimos narių rašytinis 

prašymas ir pateikti mirties faktą patvirtinantys dokumentai. 

47. Darbuotojui materialinė pašalpa iš Gimnazijai skirtų lėšų skiriama Gimnazijos 

direktoriaus įsakymu. 

 

XI SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

48. Aprašas patvirtintas, įvykdžius darbuotojų informavimo ir konsultavimo procedūras. 

49. Gimnazija turi teisę Aprašą atnaujinti ar pakeisti, įvykdžius darbuotojų informavimo ir 

konsultavimo procedūras. 

 

__________________________ 

 

 

 



Trakų r. Paluknio „Medeinos“ gimnazijos    

darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos 

                 aprašo 1 priedas 

 

 

 

TRAKŲ R. PALUKNIO „MEDEINOS“  GIMNAZIJA 

 

_________________________________________________________________ 
(darbuotojo pareigos, vardas ir pavardė) 

VEIKLOS VERTINIMO IŠVADA 

 

___________ Nr. ________ 
(data) 

Trakai 

 

I SKYRIUS 

PASIEKTI IR PLANUOJAMI REZULTATAI 

 

1. Pagrindiniai praėjusių kalendorinių metų veiklos rezultatai 
 

Metinės užduotys 

(toliau – užduotys) 
Siektini rezultatai 

Nustatyti rezultatų 

vertinimo rodikliai 

(kiekybiniai, kokybiniai, 

laiko ir kiti rodikliai, 

kuriais vadovaudamasis 

vadovas vertins, ar 

nustatytos užduotys yra 

įvykdytos) 

Pasiekti rezultatai ir 

jų rodikliai 

1.1.    

1.2.    

1.3.    

1.4.    

1.5.    

1.6.    

 

2. Einamųjų metų užduotys 

(nustatomos ne mažiau kaip 3 ir ne daugiau kaip 6 užduotys) 
 

Užduotys Siektini rezultatai 

Nustatyti rezultatų vertinimo 

rodikliai (kiekybiniai, 

kokybiniai, laiko ir kiti 

rodikliai, kuriais 

vadovaudamasis vadovas 

vertins, ar nustatytos užduotys 

yra įvykdytos) 

2.1.   

2.2.   

2.3.   

2.4.   

2.5.   

2.6.   

 

3. Rizika, kuriai esant nustatytos užduotys gali būti neįvykdytos (aplinkybės, kurios gali 

turėti neigiamos įtakos šių užduočių įvykdymui) 



(pildoma kartu suderinus su darbuotoju) 
 

3.1. 

3.2. 

3.3. 

 

II SKYRIUS 

PASIEKTŲ REZULTATŲ VYKDANT UŽDUOTIS VERTINIMAS IR KVALIFIKACIJOS 

TOBULINIMAS 

 

4. Pasiektų rezultatų vykdant užduotis vertinimas 
 

Užduočių įvykdymo aprašymas 
Pažymimas atitinkamas 

langelis 

4.1. Darbuotojas įvykdė užduotis ir viršijo kai kuriuos sutartus 

vertinimo rodiklius 
Labai gerai ☐ 

4.2. Darbuotojas iš esmės įvykdė užduotis pagal sutartus vertinimo 

rodiklius 
Gerai ☐ 

4.3. Darbuotojas įvykdė tik kai kurias užduotis pagal sutartus vertinimo 

rodiklius 
Patenkinamai ☐ 

4.4. Darbuotojas neįvykdė užduočių pagal sutartus vertinimo rodiklius Nepatenkinamai ☐ 

 

5. Pasiūlymai, kaip darbuotojui tobulinti kvalifikaciją 

(nurodoma, kokie mokymai siūlomi darbuotojui) 
 

5.1. 

5.2. 

 

III SKYRIUS 

VERTINIMO PAGRINDIMAS IR SIŪLYMAI 

 

6. Vertinimo pagrindimas ir siūlymai:  _________________________________________  
 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 

 

_______________________ __________ _________________ 
(vadovo pareigos) (parašas) (vardas ir pavardė) 

 

 

______________________ __________ _________________ 
(darbuotojo pareigos) (parašas) (vardas ir pavardė) 

 

 

Su veiklos vertinimo išvada ir siūlymais susipažinau ir sutinku / nesutinku: 
(ko nereikia, išbraukti) 

 

________________________________________ ___________ ______________ 
(darbuotojų atstovavimą įgyvendinančio asmens pareigos) (parašas) (vardas ir pavardė) 

 

_______________ 

 


